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IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ANKETIRANJA STUDENATA 
- STAVOVI STUDENATA O KVALITETI NASTAVE (parcijalno anketiranje) 

 
Ljetni semestar akademske godine 2016./17. 

 
Anketiranje studenata o njihovim stavovima o kvaliteti nastave za kolegije ljetnog 

semestra akademske godine 2016./17. provedeno je tijekom svibnja i lipnja 2017. godine. 
Sukladno zaključcima Povjerenstva za kvalitetu u zimskom su semestru anketirani nastavnici 
koji su u prošlom ciklusu ocjenjivanja ocijenjeni s ocjenom manjom od 3,00, svi asistenti, 
novozaposleni nastavnici u prve tri godine rada i nastavnici koji nisu bili obuhvaćeni anketiranjem 
prošle godine. Ocjenjivani su kolegiji stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija 
Veleučilišta u Rijeci. Anketiranje je provedeno na propisanom obrascu koristeći dva 
modaliteta provođenja: on-line anketiranje na lokaciji u Rijeci (Vukovarska 58) i anketiranje 
papirnom anketom na dislociranim odjelima.   

Studenti su kvalitetu nastave ocjenjivali na temelju 15 kriterija (tvrdnji). Stupanj 
slaganja s navedenim kriterijima ocjenjivan je ocjenama od 1 do 5, gdje ocjena 1 znači 
„uopće se ne slažem“, a ocjena 5 „u potpunosti se slažem“. Osim toga, moguć je bio i 
odgovor „ne mogu procijeniti“. 

Ukupno je analizirano 310 ispravno ispunjenih anketnih upitnika (300 on-line i 10 
papirnih anketa), od čega 253 za stručne studije i 57 za specijalističke diplomske stručne 
studije. Ukupno je ocijenjeno 16 različitih modela izvođenja nastave (predavanja, vježbi, 
seminara) od čega 12 na stručnim studijima i 4 na specijalističkim diplomskim stručnim 
studijima. 

U sljedećoj je tablici prikaz usporedbe prosječnih ocjena po pojedinim studijima u 
akademskoj godini 2013./2014., 2015./2016. i 2016./2017. 

 
Tablica 1: Usporedba prosječnih ocjena po pojedinim studijima u 2013./2014. i 2015./2016. i 
2016./2017. akademskoj godini 
 

  
Prosječna 

ocjena 
2013./2014. 

Prosječna 
ocjena 

2015./2016. 

Prosječna 
ocjena 

2016./2017. 
  

Prosječna 
ocjena 

2013./2014. 

Prosječna 
ocjena 

2015./2016. 

Prosječna 
ocjena 

2016./2017. 

Stručni 
studiji 
ukupno 

4,13 4,33 
 

4,15 
Specijalistički 
studiji 
ukupno 

4,11 4,50 
 

4,37 

 
Ukupna prosječna ocjena kvalitete nastave (uzimajući u obzir ocijenjene kolegije u 

zimskom i ljetnom semestru 2016./2017.) na stručnim studijima iznosi 4,15, a na 
specijalističkim diplomskim stručnim studijima 4,37. Niti jedna prosječna ocjena nije manja 
od 3,00. Prema navedenom, studenti ocjenjuju kvalitetu nastave na Veleučilištu u Rijeci vrlo 
dobrom ocjenom što korespondira s prethodnim anketiranjima. 
 
Rijeka, 17. 7. 2017. 
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